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OBJETIVOS 
Objetivo Geral 

 Conhecer o ambiente empresarial em que a mulher está inserida, a fim de 

ressaltar suas habilidades e capacidades perante a sociedade que vivem. 

Objetivos Específicos  

 Instigar o companheirismo empresarial; 

 Conhecer a mulher de liderança; 

 Valorizar a união entre o superior e o colaborador; 

 Enfatizar o papel da mulher em equilibrar as responsabilidades 

profissionais; 

 Excitar o empoderamento feminino no Núcleo das Mulheres 

empresárias; 

MÉTODOS 

 Para a elaboração do projeto do Estágio Supervisionado IV foi 

necessária uma pesquisa aprofundada em livros bibliográficos, relacionando 

as dinâmicas que contribuíram para o meio empresarial. 

 Inicialmente realizou-se a observação do cotidiano do Núcleo de 

Mulheres Empresárias, e na sequência com o auxilio de dinâmicas mediou-

se uma oficina relacionada com o empoderamento da mulher na sociedade.  

 Teve-se como proposta um diálogo com as empresárias a respeito do 

projeto e da escolha do tema, e o que as estagiárias realizaram com as 

mesmas no dia da prática, deste modo, criar expectativas que aperfeiçoam a 

contribuição de metodologias eficientes e assim desenvolver o projeto 

motivando-as, em seu meio profissional e as valorizando como mulher. 
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RESULTADOS 

Compreende-se que a pesquisa  

se faz necessária,  

pois a mesma é uma ferramenta  

significativa e de descobertas, 

 e através do Estágio Supervisionado  

em espaços não escolares isso se tornou 

 um momento importante para nossa  

futura atuação pedagoga. 

                   
CONSIDERAÇÕES 

Conclui-se que alcançou-se os objetivos,  

pois o propósito deste estágio era de 

 oportunizar momentos de reflexões sobre  

o poder e as capacidades das mulheres nas empresas as quais trabalham, 

deste modo oportunizando dinâmicas que fizesse com que as mesmas 

repensassem sobre suas ações dia a dia e quais as conquistas e desafios que 

tiveram que enfrentar enquanto empresarias, percebendo assim o poder e o 

papel da mulher no meio empresarial. 
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